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Gebruiksaanwijzing Aqua bubble 
 

1. Zorg er voor dat je voor de opstap plaats van de Aqua Bubble een dik grondzeil op de grond legt en dat 
de ondergrond (gras, zand, gladde geglazuurde stenen) goed afgedekt is.  Bij een ongelijke rand leg je 
het grondzeil half in het water.  Zorg dat de in- en uitstap plek van de bubble niet te hoog is. Controleer 
of geen scherpe voorwerpen op de ondergrond liggen en aan de waterkant. Verwijder scherpe delen of 
zorg dat ze goed afgedekt zijn. Bevestig het dikke grondzeil met haringen in de grond. Zorg dat er 
tijdens de wisselingen van de personen in de bubble het grondzeil ook schoon blijft. Blaas het grondzeil 
eventueel schoon met de blower. Er mag absoluut geen zand (strandzand) in de bubble of tussen 
de rits komen. Sleep de Aqua Bubble nooit over de grond. 

 
2. Bevestig het touw aan de bubble zodat je controle over de bubble hebt en je ten alle tijden de bubble 

met de deelnemer uit het water kunt halen. 
 

3. Blaas de bubble eerst op zonder deelnemer. Open de rits om een deelnemer erin te laten. 
 
4. Laat een deelnemer in de bubble plaatsnemen. Doe de rits zover dicht dat de uitlaat van de blower er 

nog net in past. Blaas de bubble dan op. 
 

5. Blaas de bubble niet al te hard op, omdat dan de rits kan losschieten. 
 
6. Als de bubble voldoende is opgeblazen moeten de flappen met klittenband (indien aanwezig) zowel 

binnen als buiten de bubble gesloten worden. 
 

7. Rol voorzichtig de bubble in het water en zorg dat je het touw goed vrij hebt (zorg dat er geen personen 
of voorwerpen in verstrikt raken.) De deelnemer loopt in de bubble mee. 

 
8. Laat de persoon, naar gelang de drukte van de rij, 4 à 5 minuten in de bubble. Maximaal verblijf in de 

bubble 10 minuten, dan raakt de zuurstof namelijk op. Blijf oogcontact houden, zodat bij calamiteiten de 
bubble direct op de kant getrokken kan worden. 

 
9. Als de tijd om is kan de bubble teruggetrokken worden met het touw. Laat de deelnemer helpen door 

de kant op te lopen. Open dan de rits zodat je van deelnemer kunt wisselen. 
 

10. Als de rits stroever gaat, vet hem dan tussendoor in met wax, vet of boter. Als de rits te stroef open- en 
dichtgaat kan de rits stuk gaan. De rits wordt eerder stroef bij gebruik in chloorwater. 

 
11. Als de laatste deelnemer geweest is, maak de bubble dan met een handdoek zo goed mogelijk droog. 

Laat je de bubble leeg lopen en rol de bubble strak op. Doe de bubble in de transportzak. 
 

12. Zorg dat er altijd geïnstrueerde begeleiding bij de bubble is: Dat zijn volwassen personen die volledig 
op de hoogte zijn van deze instructie. Laat de bubble niet zonder toezicht liggen. 

 
13. Bij lek raken van de bubble, al is het gaatje nog zo klein zal een bedrag van € 525,- per bubble worden 

doorberekend. Zorgvuldig gebruik volgens bovenstaande handleiding zal dergelijke schade voorkomen. 
Wij gaan er desondanks van uit, dat u verzekerd bent voor schade aan de aqua bubble. 

 
Algemeen : 

- Indien wij (Augie Attractieverhuur) de Aqua Bubbles moeten schoonmaken, kost dat € 15,- per Bubble. 
- Zand tussen de rits is funest. U krijgt dan problemen met het sluiten van de rits. 

 
Tips tegen zand tussen de rits : 

- Voeten schoonspoelen in een bak water, voordat de deelenemer op het zeil loopt. 
- Spons de rits af, voordat de je de rits opent. 
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